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Cargarant

Samozřejmě. CARGARANT.

Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, ode-
psání vozidla pojišťovnou z důvodu fi nanční totální škody, 
spoluúčast na havarijním pojištění a také vysoké náklady 
na opravy stále složitějších vozidel – to jsou rizika součas-
ného motorismu.

V některých případech může Vaše pojišťovna pokrýt část škody, kdo Vám 
ale zaplatí zbytek? Nehazardujte a ochraňte své peníze naším pojiště ním.

Pro každého máme ten správný produkt
•  Odcizení vozidla nebo totální škoda nemusí být pro Vás totální pohro-

mou, sjednáte-li si některé z našich pojištění fi nan ční ztráty CarGAP.
•  Zapomeňte na spoluúčast z havarijního pojištění a sjednejte si pojiš-

tění spoluúčasti CarPLUS.
•  Nenechte se překvapit poruchou a sjednejte si pojištění prodloužené 

záruky CarGARANT.
•  Buďte bez starostí a sjednejte si bezplatný odtah a zapůjčení náhrad-

ního vozidla CarASSISTANCE.

Vyberte si z naší nabídky pojištění takový produkt nebo produkty, které 
Vás budou nejlépe chránit před riziky fi nanční ztráty.

Znáte už odpovědi na následující otázky?
•  Kdo zaplatí rozdíl mezi vyplaceným pojistným plněním Vaší pojišťovny 

a pořizovací cenou vozidla?
•  Kdo zaplatí nesplacené závazky leasingové nebo úvěrové společnosti?
•  Kdo zaplatí Vaší spoluúčast na havarijním pojištění?
•  Kdo zaplatí opravy poruch Vašeho vozidla?
•  Kdo zaplatí odtah a náhradní vozidlo v případě poruchy?

CARGARANT – portfolio služeb



CarGAP – poznáte rizika?

Odcizení vozidla
• každou půlhodinu je odcizeno jedno vozidlo
• ročně je v ČR odcizeno cca 20 tisíc vozidel
•  objasněnost odcizení je menší než 20%, v Praze pouze necelých 7%

Totální škoda
• každých 7 minut se stane dopravní nehoda
• 250 nehod každý den
• 75 000 dopravních nehod za rok

Hodnota Vašeho vozidla v čase klesá

Defi nice produktu
•  pojišťuje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou při totální škodě 

nebo odcizení vozidla (CarGAP LEASE+20% pojišťuje rozdíl mezi 
účetní a obecnou hodnotou vozidla a 20% obecné ceny vozidla)

•  volitelně pojišťuje i Vaši spoluúčast na havarijním pojištění sjednané-
mu u kterékoliv pojišťovny

Jaká vozidla je možné pojistit?
•  nová i ojetá vozidla do 7 let stáří od okamžiku jejich první registrace
•  vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti
•  vozidla do pořizovací ceny 2 600 000 Kč (bez DPH u plátců DPH)
•  s platným technickým průkazem a registrační značkou

Jaký je limit pojistného plnění?
•  limit pojistného plnění je 800 000 Kč
•  u pojištění spoluúčasti „PLUS“ je nejvyšší možná pojistitelná spolu-

účast 10%, limit plnění je 100 000 Kč
•  pokud je pojistná smlouva sjednána na dobu delší než 36 měsíců, 

sníží se pojistná částka 37. měsíc na 80% pořizovací ceny a ná sledně 
pak o 1% každý měsíc.

S pojištěním CarGAP ochráníte 
100% hodnoty Vašeho vozidla.



CarGAP ALL RISK

Bojíte se, že Vám auto ukradnou? Bojíte se, že bude Vaše 
auto totálně zničeno? Již nemusíte. Máme pro Vás řešení:

Pojištění pořizovací ceny vozidla na všechna rizika (odcizení, havárie, 
živel, vandalismus).
Kryje rozdíl mezi pořizovací cenou dle faktury a obecnou cenou v oka-
mžiku pojistné události. Volitelně lze pojistit i spoluúčast na havarijním 
pojištění.

Pojištěné riziko 
•  vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není na-

lezeno
•  náklady na opravu vozidla poškozeného v souvislosti se škodní udá-

lostí přesáhnou obecnou cenu vozidla
•  škoda na vozidle je řešena primárním pojisti telem (pojišťovna, u které 

je uzavřeno havarijní pojištění) jako „totální škoda“

Příklad:

Po 1. roce dojde k totální škodě na vozidle.

Pořizovací cena vozidla 500 000 Kč 500 000 Kč

Obecná hodnota auta je v okamžiku pojistné 
události 380 000 Kč

380 000 Kč

Pojistné plnění vyplacené pojišťovnou z havarijního 
pojištění je po odečtení spoluúčasti 10% (38 000 Kč)

342 000 Kč

CarGAP vyplatí
(rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla).

120 000 Kč

CarGAP s pojištěním spoluúčasti vyplatí
(120 000 Kč rozdíl mezi pořizovací a obecnou 
cenou vozidla a navíc 38 000 Kč spoluúčast 
z havarijního pojištění).

158 000 Kč



Financujete nákup vozidla prostřednictvím leasingu nebo 
úvěru? Bojíte se, že v případě totální škody nebo odcizení 
vozidla budete dlužit leasingové společnosti? My Váš dluh 
zaplatíme a ještě Vám dáme peníze na akontaci, abyste si 
mohli pořídit nové auto. Máme pro Vás řešení:

Pojištění rozdílu mezi účetní a obecnou cenou vozidla + 20% z obecné 
ceny vozidla na všechna rizika (odcizení, havárie, živel, vandalismus).

Kryje Váš neuhrazený zůstatek závazku dle smlouvy o fi nancování vozidla, 
který se vypočítá dle ustanovení o předčasném ukončení smlouvy o fi nan-
cování vozidla, která upravují předčasné ukončení smlouvy o fi nancování 
vozidla v důsledku totální škody + 20% z obecné ceny vozidla v okamžiku 
pojistné události.

Volitelně lze pojistit i spoluúčast na havarijním pojištění.

Příklad:

Po devíti měsících od počátku pojištění dojde k totální škodě na vozidle.

Pořizovací cena vozidla 368 460 Kč

Uhrazená akontace a leasingové splátky (akontace 
20% – 73 691 Kč + 9 měsíčních splátek a 6 981 Kč)

136 528 Kč

Budoucí leasingové splátky včetně zůstatkové hodnoty 240 130 Kč

Pojistné plnění z havarijního pojištění 200 700 Kč

Spoluúčast odečtená od pojistného plnění za havarijní 
pojištění

22 300 Kč

Nárok pronajímatele (leasingové společnosti) – Váš dluh 31 790 Kč

CarGAP LEASE +20 Vám uhradí Váš dluh 31 790 Kč

CarGAP LEASE +20 Vám uhradí navíc také 20% 
z obecné ceny vozidla v době pojistné události 
(299 000 Kč)

59 800 Kč

CarGAP LEASE + 20 Vám uhradí celkem 91 590 Kč

CarGAP LEASE + 20%



CarPLUS Pojištění spoluúčasti

Bojíte se nákladů na spoluúčast při vzniku škody z Vašeho 
havarijního pojištění? My Vaší spoluúčast zaplatíme.
Máme pro Vás řešení:

Pojištění nejvyužívanější spoluúčasti ve výši 10% pro všechna rizika – ha-
várie, živel, odcizení včetně vandalismu.

Kryje Vaší spoluúčast na havarijním pojištění a tím Vás chrání před neo-
čekávanými náklady.

Pojištěné riziko:
Škoda na vozidle, ze které vznikl nárok na pojistné plnění z primárního 
pojištění, je řešena primárním pojistitelem jako likvidní pojistná událost.

• připojištění k havarijnímu pojištění sjednanému u kterékoliv pojišťovny

• pojistné období 1 rok

• pojistná částka dle smlouvy o havarijním pojištění 

• pro nová i ojetá vozidla do 800 000 Kč pořizovací ceny a 10ti let stáří

Na vozidle došlo k havárii:

Výše škody 300 000 Kč

Pojistné plnění z havarijního pojištění 270 000 Kč

Spoluúčast odečtená od pojistného plnění za havarijní 
pojištění (10%)

30 000 Kč

CarPLUS pojištění spoluúčasti Vám uhradí 30 000 Kč

Příklad:

Plnění z havarijního pojištění
Spoluúčast na havarijním pojištění



Prodloužená záruka CarGARANT

Bojíte se nákladů za opravy vozidla, které již není v záruce vý-
robce? Zaplatíme opravy Vašeho vozidla. Máme pro Vás řešení:

Sjednejte si při nákupu nového nebo ojetého vozidla prodlouženou záruku
o 1, 2 nebo 3 roky.

Ochráníte se tak před neočekávanými výdaji za stále dražší opravy čím dál
tím více technicky složitějších vozidel.

Prodloužená záruka zůstává platná i při prodeji vozidla dalšímu majite-
li. Zhodnotíte tak svoje vozidlo, uděláte jej atraktivnější pro další prodej 
a ochráníte tak nejen sebe ale i nového majitele.

Jak získat prodlouženou záruku?
Požádejte Vašeho prodejce vozidla o sjednání smlouvy. 

Jaké jsou výhody prodloužené záruky?

• Zbavíte se rizika nečekaných výdajů za opravu vozidla.

• Závady na vozidle Vám budou odstraněny bezplatně.

• Snadněji můžete plánovat náklady na provoz vozidla.

Průměrné náklady na opravu při daném nájezdu:

Příklad:
Na vozidle ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDi pojištěným prodlouženou zárukou 
došlo při stáří 34 měsíců a najetých 131 000 km k závadě:
Prasklá ojnice s následnou destrukcí motoru:

Náklady na opravu 149 890 Kč

CarGARANT pojištění prodloužené záruky uhradí 149 890 Kč

Průměrné náklady na opravu
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CARGARANT, s. r. o.
Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6
 Telefon: +420 277 002 930
 +420 277 002 931
 Email: info@cargarant.cz
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CarASSISTANCE – asistenční služby
Sjednejte si asistenční službu pro případ poruchy vozidla 

• Asistenční služba nonstop 24 hodin/7dní v týdnu

• Platná na celém území Evropy

• Asistence pro případ poruchy vozidla

•   Doplnění a rozšíření služeb k pojištění prodloužené záruky na nová 
a ojetá vozidla

• Poskytuje nejžádanější služby: odtah vozidla a náhradní vozidlo

CarASSISTANCE *

Poskytované služby
Limit 
ČR

Limit 
Evropa

Oprava vozidla na místě (příjezd / odjezd technika, 
1 hod. práce v místě události, nevztahuje se na vybití 
baterie a defektu pneumatiky)
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ROdtažení vozidla (do vzdálenosti 50 km od místa 
události vč. manipulace s vozidlem, naložení/složení) 

Uschování vozidla 
(do doby otevření servisu, max. 3 dny)

Náhradní doprava 
(náhradní vozidlo kat. B po dobu 3 dnů)

* Služby nejsou poskytovány v případě nehody, živelné události, 
krádeže či pokusu o krádež na území ČR a Evropy (v zemích aktuální 
platnosti zelené karty).


